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The eDisciple
A new weekly teaching email.

Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

How did the disciples of Yeshua become apostles,
and what’s the difference between a disciple and
an apostle?

The Harvest and the Workers

Large crowds impeded the Master’s ability to
effectively visit the towns and villages in which He
wanted to deliver the message of the kingdom. He
likened His generation to a large and abundant
harvest that must be gathered quickly or lost.
Time was running out.
Yeshua compared proclaiming the good news of
the kingdom to the act of harvesting the crop. He
compared those who proclaimed the good news
to harvesters. He told His disciples:

The harvest is plentiful, but the workers are few.
Therefore beseech the Lord of the harvest to send
out workers into His harvest. (Matthew 9:37-38)

Yeshua frequently employed crop and harvest
metaphors to illustrate kingdom principles. For
example, when commenting on His work in
Samaria and Judea, He told His disciples, “Behold,
I say to you, lift up your eyes and look on the
fields, that they are white for harvest. Already he
who reaps is receiving wages and is gathering fruit
for life eternal …” (John 4:35-36). These sayings
bear a resemblance to a famous rabbinic maxim, a
saying of the second-century Rabbi Tarfon:

The day is short, the task is plentiful, the workers
are lazy, the wage is great, and the Master of the
house is adamant. (m.Avot 2:20)

The workers to which Rabbi Yeshua and Rabbi
Tarfon referred are disciples.
Rabbi Yeshua decided to send more workers out
to gather the harvest by dispatching the twelve as
His apostles. He called the twelve disciples to Him
and invested them with His authority—authority
over demons and authority to heal disease and
sickness. As He prepared to send them out,
Matthew recites their names and refers to them
for the first time as “apostles.”
Popular assumptions picture an apostle as a
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Hoe zijn de discipelen van Yeshua apostelen
geworden en wat is het verschil tussen een discipel en
een apostel?

De Oogst en de Arbeiders

Grote menigten belemmerden het vermogen van de
Meester om effectief de steden en dorpen te bezoeken
waarin Hij het bericht van het koninkrijk wilde brengen.
Hij vergelijkt Zijn generatie met een grote en overvloe-
dige oogst die snel moet worden binnengehaald om
niet verloren te gaan. Er was geen tijd te verliezen.
Yeshua vergeleek het verkondigen van het goede
nieuws van het koninkrijk met het oogsten van het
gewas. Hij vergeleek degenen die het goede nieuws
verkondigden met maaiers. Hij vertelde Zijn discipelen:

De oogst is overvloedig, maar de arbeiders zijn met
weinigen. Verzoekt daarom de Heer van de oogst
arbeiders uit te zenden in Zijn oogst. (Mat. 9:37-38)

Yeshua gebruikte vaak gewas- en oogstbeelden om
de principes van het koninkrijk te illustreren.
Bijvoorbeeld, toen Hij bij zijn werk in Samaria en
Judea reageerde, vertelde Hij zijn discipelen: "Zie, ik
zeg tegen jou, heft je ogen op en zie de velden, dat ze
wit zijn om te oogsten. Hij die oogst, ontvangt reeds
loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven ... "
(Johannes 4:35-36). Deze uitspraken hebben een
gelijkenis met een beroemde rabbijnse spreuk, een
gezegde van Rabbi Tarfuit uit de tweede-eeuw:

De dag is kort, de taak is enorm, de werknemers zijn
lui, het loon is geweldig, en de Meester van het huis is
vastberaden. (m.Avot 2:20)

De arbeiders waar Rabbi Yeshua en Rabbi Tarfon naar
verwezen, zijn discipelen.
Rabbi Yeshua besloot meer werkers uit te sturen om
de oogst in te zamelen door de twaalf als Zijn
apostelen te zenden. Hij riep de twaalf discipelen tot
Hem en legde op hen Zijn autoriteit - autoriteit over
demonen en autoriteit om ziekte en kwalen te
genezen. Terwijl Hij hen voorbereide om ze uit te
sturen, vermeldt Mattheüs hun namen en verwijst
naar hen voor het eerst als “apostelen”.
Velen stellen zich een een apostel voor als een



spiritual giant with superhero, miracle powers. On
the contrary, the Greek word apostolos refers to a
messenger sent out on a mission.
exactly to the Hebrew shaliach, a word based
upon the Hebrew verb “to send (shalach).” In
Judaism, the term shaliach (sent one / apostle)
referred to a legal agent or representative that a
man dispatched on a mission to represent him
and his interests. The man sending a shaliach
vested his “sent one” with his authority to
accomplish the mission.
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